
 
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

เรื่อง  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 โดยที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจึงแจ้งกำหนดการ ให้กู้ยืมเงินกองทุนให้
กู้ยืม             เพ่ือการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน กำหนดเวลา การปฏิบัติ 
๑.  ผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
ล่วงหน้า (Pre-register) ในเวบ็ไซต์ 
https://www.studentloan.or.th 

๑ เม.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ 

๒.  ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบคำขอกู้เงินผ่านระบบ                             
e-Studentloan ในเว็บไซต์ 
https://www.studentloan.or.th 

๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓ 

- ผู้กู้ยืมรายใหม่ 
- ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยน
ระดับ /เปลี่ยนสถานศึกษา 
- ผู้กู้ยืมรายเก่า 

๓.  สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศ
รายชื่อ  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน
สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือ
ยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน 

ไม่เกิน ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓ 

- ผู้กู้ยืมรายใหม่ 
- ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยน
ระดับ    /เปลี่ยน
สถานศึกษา 
- ผู้กู้ยืมรายเก่า 

๔.  สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและ
แบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืม 

ไม่เกิน ๑๕  ก.ย. ๒๕๖๓ สถานศึกษา 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 

(นางทิพย์วรรณ  อู่ทรัพย์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน 

 ๑.)  ผู้กู้ยืมรายใหม่ (ท่ีไม่เคยกู้ยืมเงินกูเ้พ่ือการศึกษา) 
 ๑.๑)   แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืม
เงิน             ที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101) 
 ๑.๒)  เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  
   - สำเนาทะเบียนบ้าน  
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 ๑.๓)  เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  
   - สำเนาทะเบียนบ้าน   
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 ๑.๔)  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้  
   - กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ                     
ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี  
   - กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน           
ไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตร
ประจำตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ (ผู้รับรองรายได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ระดับ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ขึ้นไป) 

 ๑.๕)  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.
103) ๑.๖)  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง  
 ๑.๗)  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 ๑.๘)  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพ่ิมเติม  
 ๑.๙)  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๒๐ ชั้วโมงข้ึนไป 
   
* หมายเหตุ  : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น 

: ก่อนนำส่งเอกสารให้จัดเรียงตามลำดับ ๑ - ๙ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ๒.  ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/เปลี่ยนสถานศึกษา  
     ๒.๑)   แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืม
เงิน             ที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101) 
 ๒.๒)  เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  
   - สำเนาทะเบียนบ้าน  
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 ๒.๓)  เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  
   - สำเนาทะเบียนบ้าน   
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 ๒.๔)  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้  
   - กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ                     
ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี  
   - กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน           
ไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตร
ประจำตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ (ผู้รับรองรายได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ระดับ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ขึ้นไป) 

 ๒.๕)  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.
103) ๒.๖)  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง  
 ๒.๗)  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 ๒.๘)  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพ่ิมเติม  
 ๒.๙)   ใบสำเนาสัญญากู้ยืมเงินของสถานศึกษาท่ีจบมา 
 ๒.๑๐) แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๒๐ ชั้วโมงข้ึนไป 

* หมายเหตุ  : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น 

: ก่อนนำส่งเอกสารให้จัดเรียงตามลำดับ ๑ – ๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ๓.  ผู้กู้รายเก่า  
  ๓.๑)   แบบคำยืนยันการกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  
 ๓.๒)   ใบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  
 ๓.๓)   แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ๒๐ ชั่วโมง ขึ้นไป 

 * หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร  เป็นต้น        
  : ก่อนนำส่งเอกสารให้จัดเรียงตามลำดับ ๑ – ๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 วิธีการบันทึกกรอบวงเงิน  เฉพาะผู้กู้ค่าเข้าเล่าเรียน ให้เข้าระบบ E-Studentloan เพ่ือบันทึก
เลขที่ใบเสร็จรับเงินวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตามใบเสร็จที่ นักศึกษาถือไว้ วิธีกรอกดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 


